
Ambasada Baku Ekonominės informacijos suvestinė, AZ (+TM) 2022 m. liepa 
 

E:\VK7-1. kasmėnesinės ekonomikos aktualijų apžvalgos\_drafts\AZ(2022-07)_Ekonomikos_lentelė_v04.docx 

1 / 5 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE IR TURKMĖNISTANUI 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2022 m. liepa) 
 

DATA 
(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 
Kategorijos 

(tags)* 

 
 INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS  

– vykstančius ir potencialius 
  

 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius 
pirkimus teikiama tinklapyje https://etender.gov.az/competition/open-
tenders (prieiga iš užsienio veikia ne visada). Vien tik pirkimų, kurių kiekvieno 
vertė viršija 3 mln. USD, per 2022 m. liepą paskelbta 29  (pvz. dėl įvairių vandens 
valdymo darbų; dėl medicininės įrangos įsigijimo, dėl statybos darbų, dėl 330kV 
elektrinės statybos ir kt.) 

www.ETENTD
ER.gov.az  

VP; MED; Water; 
Tech; 

 

Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių valstybės įmonių viešųjų 
pirkimų skelbimus tinklapyje https://minenergy.gov.az/en/tenderler bei 
skelbimų puslapyje (pvz., IT įrangą). 

MINENERGY.
gov.az 

VP; ICT; Serv; 

 
Šiek tiek patarimų kaip dalyvauti konkursuose teikia AZ teisininkų įmonės 
tinklapis. 

LEGALSTOR
E.az  

Legal;VP; 

 

Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos konkursus: pvz. IT įrangą 
perka ir įvairūs universitetai, ir įdarbinimo agentūra, ir bankas, konkursus 
skelbia aukso kasyklos bei kiti AZ subjektai 

TREND.az VP; NEWS; ICT; 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA   

07-07 

Pakeistas AZ ir LT tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijos iš AZ 
pusės  kopirmininkas  -  vietoj ekonomikos ministro paskirtas AZ užsienio 
reikalų ministras 

TREND.az 

AZ-LT 
bendradarbiavimo 

aplinkybės; Pokytis; 
GalimybėBendradarbi

avimui; 

07-11 

Paskelbta apie spalio 19-21 vyksiančią parodą „Restoration, Reconstruction 
and Development of Karabakh“. Organizatoriai kviečia dalyvauti Lietuvos 
atstovus iš sekančių sektorių: saugumas; gavybos pramonė; informacinės 
technologijos; statyba; maisto pramonė; žemės ūkis; kelių tiesimas ir 
infrastruktūra; transportas; turizmas ir kultūros paveldas; energetika; ekologija. 
2021 m. poparodinis bukletas – pridedamas šalia suvestinės. 

CEO.az 
REBUILDKar

abakh.az 

GalimybėDalyvauti; 
Kontaktai; 

SąlygųIšsiaiškinimas; 

07-31 

Dėl pandemijos taikomų apribojimų panaikinimas teigiamai atsiliepė prekių 
pardavimui ir paslaugų teikimui 2022 m. sausio-birželio mėnesiais. Lyginant su 
2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, mažmenoje buvo stebimas 4,4% augimas. 

ECONOMY.go
v.az/en/ 

Statistika; 

07-31 

Importo struktūra 2022 sausio-birželio mėn.(milijonais JAV dolerių):  
gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai  - 169,65; daržovės  - 427,59; 
gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai – 138,61; 
paruošti maisto produktai; gėrimai, alkoholiniai gėrimai ir actas; tabakas ir 
perdirbti tabako pakaitalai  - 458,86; mineraliniai produktai  - 465,02; chemijos 
arba giminingų pramonės šakų produktai  - 757,37; plastikai ir jų dirbiniai; guma 
ir jos dirbiniai  - 293,42; neišdirbtos odos, oda, kailiai ir jų dirbiniai  - 11,02; 
mediena, kamštis ir jo gaminiai, pynimo medžiagos  - 166,35; medienos, 
popieriaus arba kartono plaušas ir jo gaminiai – 136,35; tekstilė ir tekstilės 
gaminiai  - 222,95; avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, lazdos, plunksnos, 
dirbtinės gėlės  - 47,63; dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio 
arba panašių medžiagų; keramikos gaminiai; stiklas ir stiklo dirbiniai  - 127,71; 
perlai, brangakmeniai ir metalai bei jų dirbiniai  - 16,24; netaurieji metalai ir 
netauriųjų metalų dirbiniai – 596,42; mašinos, mechanizmai, jų elektros 
įrangos dalys  - 1275,71; transporto priemonės, orlaiviai, laivai ir susijusi 
transporto įranga  - 781,62; optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, 
tikrinimo, tikslieji, medicinos ar chirurgijos prietaisai ir aparatai, laikrodžiai; 
muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys  - 126,36; įvairūs dirbiniai  -133,95; 
meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai  - 0,06. 

STAT.gov.az Statistika; 

07-31 

2022 metų sausio–birželio mėnesiais mažmeninės prekybos apyvarta 
Azerbaidžane siekė 22,5 AZN (t.y. ~12,857 mlrd. EUR), o tai 2,9% daugiau nei 
metais anksčiau. Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, maisto produktų, 

REPORT.az 
ECONOMY.go

v.az 
Statistika; Prekyba 

https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
http://www.etentder.gov.az/
http://www.etentder.gov.az/
https://minenergy.gov.az/en/tenderler
https://minenergy.gov.az/en/elanlar
https://minenergy.gov.az/en/elanlar/energetika-nazirliyi-balansinda-olan-server-ve-komputer-avadanliqlarinin-ehtiyyat-hisselerinin-satin-alinmasina-dair-kotirovka-sorgusunu-elan-edir
https://www.legalstore.az/en/service/the-procedure-for-preparing-tender-procurement-projects-for-companies
https://www.legalstore.az/en/service/the-procedure-for-preparing-tender-procurement-projects-for-companies
https://www.trend.az/business/tender/3627187.html
https://www.trend.az/business/tender/3627148.html
https://www.trend.az/business/tender/3621086.html
https://www.trend.az/business/tender/3618979.html
https://www.trend.az/business/tender/3620809.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3618805.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3618805.html
https://rebuildkarabakh.az/
https://rebuildkarabakh.az/
https://rebuildkarabakh.az/
https://rebuildkarabakh.az/
https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en
https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en
https://report.az/en/finance/retail-trade-turnover-in-azerbaijan-up-by-3/
https://report.az/en/finance/retail-trade-turnover-in-azerbaijan-up-by-3/
https://report.az/en/finance/retail-trade-turnover-in-azerbaijan-up-by-3/
https://en.trend.az/business/3622243.html
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gėrimų ir tabako gaminių apyvarta siekė 12,6 mlrd. AZN (+2,3 %), ne maisto 
produktų – 9,9 mlrd. AZN (+3,6%). 

07-31 
2022 m. sausio-birželio mėnesiais viešojo maitinimo apyvarta išaugo 53,8%. 
Mokamų paslaugų gyventojams apimtys realiai išaugo 7,4%. 

ECONOMY.go
v.az/en/ 

Statistika; paslaugos 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE   

07-31 

Per 2022 m. sausį-birželį BVP išaugo 6,2% iki 63,4 mlrd. AZN. Realusis BVP 
vienam gyventojui padidėjo 5,7% ir sudarė 6304,9 AZN arba 3708,8 USD (tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu buvo 2395,7 USD ). 

ECONOMY.go
v.az/en/ 

 

07-16 
Pasak AZ ekonomikos ministro M. Džabarovo, mokesčių pajamos iš ne-naftos 
sektoriaus augo virš 38%. 

DAY.az  

07-06 

Prekybos apyvarta tarp AZ ir TR per pirmuosius 5 š.m. mėn. išaugo 31,4% ir 
sudarė 2,45 mlrd. USD, palyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šalys 
planuoja 15 rūšių prekių importuoti be muitų. 

TREND.az;  

07-31 

2022 m. sausio-birželio mėn. infliacija buvo 12,9%, palyginti su 2021 m. 
sausio-birželio mėn., ir -0,1%, palyginti su 2022 m. gegužės mėn. Šiuo 
laikotarpiu stebimas vartotojų kainų augimas: maisto, gėrimų ir tabako - 
118,4%,  ne maisto produktų - 106,7% ir mokamų paslaugų- 110,3%  

ECONOMY.go
v.az/en/ 

 

07-31 

Sausio–vasario mėnesiais mokestinės pajamos iš privataus ne naftos 
sektoriaus padidėjo 44,9%, iki 1,076,7 mln. AZN. Pajamos iš naftos sektoriaus 
padidėjo 51,9%, iki 939,8 mln. AZN (neįskaitant subrangovų sumokėtų 
mokesčių) 

ABC.az 
Interfax.AZ 

Statistika 

 

2022 m. sausio-birželio mėn. nominaliosios gyventojų pajamos, palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 19,9%. ir sudarė 33,0 mlrd. AZN. Tuo 
pačiu metu pajamos vienam gyventojui padidėjo 19,4% ir buvo 3279,6 AZN. 

ECONOMY.go
v.az 

Statistika 

07-31 

2022 m. sausio-birželio mėn. 11,0% išaugo ne naftos pramonė, 27,0% 
padidėjo transporto ir sandėliavimo sektorius, 14,2% padidėjo informacijos ir 
ryšių sektorius, 3,7% padidėjo prekyba, 7,7% išaugo statybos, 85,8% padidėjo 
turizmo ir viešojo maitinimo bei kitos paslaugos - 4,5%. 

ECONOMY.go
v.az 

Statistika 

 

Importas pagal valstybes – 
iš Lietuvos 2021 m. 
importuota prekių už 
28,12 mln. JAV dolerių 
(2020 m. – 22, 08 
mln. USD, 2019 m. – 
19, 51 mln.USD). 
Palyginimui, atitinkamai 
2021/2020/2019 importas 
iš EE -4,33/3,25/2,14; iš LV 
– 17,31, 11,80/11,80. 

ECONOMY.go
v.az 

Statistika 

  INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA   

07-21 

AZ prezidentas I. Alijevas pasirašė įsakymą dėl naujos institucijos - 
„Rekonstrukcijos, statybos ir valdymo tarnyba Karabacho ekonominiame 
regione“ - įsteigimo. Ji organizuos daugiabučių ir privačių gyvenamųjų namų 
statybą, susijusią su gyventojų grįžimu į Zangezūro raj. Institucija užsiims 
pastatytų daugiabučių namų valdymu, taip pat apželdinimu ir būsto bei 
komunalinių paslaugų tiekimu atitinkamoje teritorijoje. 

TREND.az 
Statyba; 

PotencialiGalimybėDa
lyvauti 

07-06 
AZ eksporto ir investicijų skatinimo fondas AZPROMO gavo daugiau nei 1200 
kreipimųsi dėl verslo veiklos atgautose teritorijose.    

REPORT.az PotencialiGalimybėDa
lyvauti; Kontakta;  

07-05 AZ ekonomikos ministras M. Džabarovas sakė, kad Agdamo pramonės parkas APA.az 
Galimybės Investuoti, 

Potencialiai 
NaudingiKontaktai 

https://en.trend.az/business/3622243.html
https://news.day.az/economy/1479428.html
https://news.day.az/economy/1479428.html
https://en.trend.az/business/3618334.html
https://en.trend.az/business/3618361.html
http://abc.az/ru/news/92207
http://abc.az/ru/news/92207
http://interfax.az/view/863139
http://interfax.az/view/863139
https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en
https://www.azstat.org/portal/tblInfo/TblInfoList.do
https://www.azstat.org/portal/tblInfo/TblInfoList.do
https://www.azstat.org/portal/tblInfo/TblInfoList.do
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3623674.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3623674.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3623705.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3623705.html
https://report.az/en/business/azpromo-receives-over-1-200-appeals-for-business-activities-in-karabakh/
https://report.az/en/business/azpromo-receives-over-1-200-appeals-for-business-activities-in-karabakh/
https://apa.az/en/entrepreneurship/agdam-industrial-park-is-expected-to-invest-more-than-50-million-manats-economy-minister-380111
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pasipildys naujais rezidentais, atnešiančiais daugiau nei 50 mln. manatų 
(~30 mln. USD) investicijų. 

07-07 

Nepriklausoma spauda informuoja, kad TM vyriausybė į Stokholmo Arbitražo 
teismą padavė Baltarusijos įmonę „Belgorchimprom“. Teigiama, kad TM pusė 
siekia atgauti 911mln USD įvertintą žalą baltarusių įmonei statant kalio trąšų 
perdirbimo gamyklą. Tuo tarpu BY pusė teigia, kad TM įmonė už padarytus 
darbus jiems liko skolinga 150 mln. USD.   

 
TM; 

GalimosPamokos; 
CheijosPramonė; 
KitiRinkosDalyviai; 

  ŽEMĖS ŪKIS   

07-26 

Pasak AZ ekonomikos ministro M. Džabbarovo, ne-naftos eksportas gali augti 
dar sparčiau, tačiau kovo viduryje tapo žinoma apie pasaulio aprūpinimo 
maistu problemas. „Atsižvelgiant į svarbų RU ir UA vaidmenį AZ maisto rinkoje 
ir įvertinus žinomų įvykių įtaką kainoms, Vyriausybės sprendimu maisto 
produktų eksportui iš šalies buvo pritaikytas specialus režimas. AZ eksporto 
konkurencingumui palaikyti ir toliau bus vykdomi įvairūs skatinamieji projektai. 

TREND.az 
MaistoEksportasImpo

rtas; 
SkatinimoPriemonės; 

Karas 

  RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI PRAMONĖ   

 Transportas   

07-22 

Tarptautinės oro transporto asociacijos konferencija dėl keleivių pervežimo 
(IATA Passenger Services Conference) priėmė rezoliuciją, pagal kurią Zangilane 
statomam oro uostui suteiktas tarptautinis trijų raidžių kodas ZZE.  

TURAN.az Transportas; 
NaujIngrastrukūra 

07-17 

Buvęs JAV ambasadorius AZ R. Cekuta savo interviu AZ žiniasklaidai pareiškė, 
kad Zangezūro koridorius labai palengvins pervežimus per Euraziją. „Tai turės 
teigiamą ekonominį poveikį visam regionui – nuo Juodosios jūros per Kaukazą 
ir Centrinę Aziją iki IND, CHN ir kitų Rytų bei Pietų Azijos šalių.“ Jis pažymėjo, 
kad prekybos sutrikimai Eurazijoje ir visame pasaulyje labai padidino Vidurinio 
koridoriaus, jungiančio Rytų ir Pietų Aziją su europine žemyno dalimi, svarbą. 

TREND.az TransportoKoridoriai; 
Kroviniai; Karas 

07-18 

Pasak TR įmonių grupės „Albayrak Holding“ vadovo A. Albayrak, pasirašyta 
sutartis dėl uosto terminalų valdymo tarp holding‘o ir Baku tarptautinio jūrų 
prekybos uosto paspartins plėtrą ir padidins krovinių srautą. Taip pat 
planuojama plėsti ir kitų rūšių krovinių gabenimo infrastruktūrą, atitinkančią 
Kaspijos jūros regiono šalių poreikius krovinių pervežime. 

TREND.az 
TransportoSrautai;Pot
encialiGalimybėDalyv

auti; 

20-07 

TM ir Sakartvelas pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo transporto 
srityje  (dėl transporto koridorių per Gruziją link Juodosios jūros naudojimo ir 
tiesioginio avia maršruto atidarymo). 

 TM;  
TransportpKoridoriai 

07-06 

Baku tarptautinio jūrų prekybos uosto Strateginio planavimo ir plėtros dep. 
vadovo Kh. Hasanli teigimu, svarstoma galimybė papildomai įtraukti dar 60 
000 transporto priemonių į Trans-Kaspijos tarptautinį transporto maršrutą. 
Šiuo metu per AZ važiuoja tik 20% transporto priemonių, o uostas siekia šį 
skaičių padidinti iki 50 % (beveik 60 000 sunkvežimių). 

TREND.az TransportoMaršrutail  

07-31 

Per 2022 m. sausio-birželio mėnesius 102,6 mln. tonų krovinių ir 762,5 mln. 
keleivių pervežė atitinkamai verslo subjektai transporto sektoriuje ir keleivių 
vežėjai. T.y., palyginti su 2021 m. laikotarpiu krovinių ir keleivių vežimas 
atitinkamai padidėjo 11,2% ir 37,4% . 

ECONOMY.go
v.az/en/ 

Statistika; 

07-20 
AZ oro linijos „AZAL“ pasirašė susitarimą su Boeing dėl naujų orlaivių 
Boeing 787-8 Dreamliner įsigijimo (pristatymas numatytas 2025–2030). 

REPORT.az 
InfrastruktūrosPlėra; 

PotencialasSudominti
; 

07-01 
Po 2 metų pertraukos, atnaujinti reguliarūs oro skrydžiai iš Ašchabado į 
Maskvą, nuo birželio - skrydžiai į  Dubajų ir Kazanę. 

 
TM;  

TransporoSrautai; 
COVID; 

  ENERGETIKA   

07-25 

Karabacho gyventojams suteikiamos darbo vietos 14-oje „Azerenerji“ objektų: 
4 hidroelektrinėse, 9 pastotėse ir Karabacho regioniniame skaitmeniniame 
valdymo centre.  

DAY.az 
NaujiObjektai; 

AtstatymasAtgautose
Ter;  Energetika; 

07-25 
AZ prezidentas pasirašė įsakymą dėl AZ ir SRB susitarimo dėl 
bendradarbiavimo energetikos ir kasybos srityse patvirtinimo. 

TREND.az 
TM; 

TarptBendr; 
Energetika 

07-26 
Kabule vykusio susitikimo metu Afganistano, Turkmėnistano ir Turkijos 
energetinių kompanijų atstovai aptarė TAP (Turkmėnistanas-Afganistanas-

 
EnergetikosSrautai; 

VariantaiKopijavimui; 
Karas; 

https://apa.az/en/entrepreneurship/agdam-industrial-park-is-expected-to-invest-more-than-50-million-manats-economy-minister-380111
https://apa.az/en/entrepreneurship/agdam-industrial-park-is-expected-to-invest-more-than-50-million-manats-economy-minister-380111
https://en.trend.az/business/3625366.html
https://en.trend.az/business/3625366.html
https://turan.az/ext/news/2022/7/free/Social/en/7512.htm
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3621874.html
https://en.trend.az/business/transport/3622038.html
https://en.trend.az/business/transport/3622038.html
https://en.trend.az/business/3618047.html
https://en.trend.az/business/3618047.html
https://report.az/en/infrastructure/azerbaijan-airlines-buys-4-boeing-787-8-dreamliners/
https://report.az/en/infrastructure/azerbaijan-airlines-buys-4-boeing-787-8-dreamliners/
https://news.day.az/society/1481681.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3625214.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3625214.html
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Pakistanas el.linija) ir elektros tiekimo linijos iš TM į AFG klausimus.  
Taip pat paskelbta, kad TM ir Afganistanas pasirašė susitarimą dėl tūkstančių 
tonų suskystintų „balioninių“ dujų pristatymo buitiniam naudojimui, kurios 
būtų pervežamos sausumos keliu. 

07-19 

AZ UR ministro ir EK komisaro kaimynystės ir plėtros klausimais O. Varhelyi 
susitikime šis pareiškė, kad šiais sudėtingais laikais ES ir AZ partnerystė 
energetikos srityje tapo pagrindiniu dvišalių santykių, dėl kurių Komisija dirba 
jau daugelį metų, akcentu. 

REPORT.az 
ES; 

Energetika;Diversifika
cija; 

07-18 

AZ energetikos ministras P. Šahbazovas, susitikęs su ES energetikos 
eurokomisare K. Simson, kalbėjosi apie bendradarbiavimą tokiose srityse kaip 
Pietų dujų koridoriaus plėtra, dekarbonizacija, atsinaujinanti energetika, 
energijos vartojimo efektyvumas, žaliosios energijos technologijos ir kt.  
Taip pat įvyko susitikimas su AZ valstybinės naftos bendrovės SOCAR l.e. 
prezidento pareigas R. Nadžaf, kuris pareiškė, kad susitikime aptarti AZ dujų 
gavybos didinimo galimybės, taip pat TANAP ir TAP dujotiekių pajėgumų 
didinimo perspektyvos, ES paramos šiems projektams svarba.  

APA.az 
REPORT.az 

PotencialiGalimybėDa
lyvauti;EnergetikosPr

ojektai; 
Diversifikacija; 

Energetika; 

07-14 

Pasak AZ energetikos ministro, per I-mą pusmetį elektros gamyba šalyje, 
palyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 2,3% ir pasiekė 13 520,5 
mln. kWh. 

REPORT.az Elektra; Statistika 

07-05 

Baku lankęsis Irano energetikos ministras, susitikęs su AZ kolega bei AZ MP 
pavaduotoju pareiškė, kad aptartas bendradarbiavimas įvairiose srityse, 
įskaitant atsinaujinančius energijos šaltinius, IRN, AZ ir RU elektros tinklų 
sujungimą bei kitas abiem pusėms svarbias sritis.  

APA.az; 
TREND.az 

Elektra, Srautai, 
Karas; 

07-21 Paskirtas naujas AZ naftos valstybinės naftos bendrovės SOCAR prezidentas. REPORT.az Nafta; Eneergetika; 
Kontaktai 

 Dujos   

07-19 

LRS Tarpparlamentinių ryšių su AZ grupės pirmininkas K. Starkevičius interviu 
AZ spaudai metu pažymėjo, kad LT remia dujų tiekimo iš AZ į Europą 
padvigubinimą. „Šiame kontekste yra perspektyvų bendradarbiauti tarp LT ir AZ 
uostų. Klaipėdos uoste yra suskystintų gamtinių dujų terminalas. Į šį uostą 
galima tiekti dujas iš AZ, iš kur jas galime nukreipti į kitas Europos šalis.“  

TREND.az 
LT; 

GalimybėsDalyvauti; 
Diversifikacija; 

07-18 

į Baku atvyko EK pirmininkė Ursula von der Leyen: ES siekia stiprinti santykius 
su šalimis – patikimomis energijos išteklių tiekėjomis. „Mūsų tikslas: per 
kelerius metus padvigubinti dujų tiekimą iš AZ į ES.“ Susitikimo su AZ 
prezidentu metu pasirašytas memorandumas dėl gamtinių dujų tiekimo ES 
didinimo. Anot šalies vadovo, AZ inicijuoti ir ES remiami energetikos projektai 
pakeis Europos energetikos žemėlapį. Savo ruožtu viešnia bendros spaudos 
konferencijos metu padėkojo AZ prezidentui: „Dėkoju, kad remiate ES. Nes jau 
iki RU invazijos į UKR RU dujų tiekimas Europai nebuvo patikimas. Todėl ES 
nusprendė atsiriboti nuo RU ir kreiptis į patikimesnius partnerius. Ir aš 
džiaugiuosi, kad tarp jų yra ir AZ. Jūs iš tiesų esate mums svarbus energijos 
partneris ir visada buvote patikimas.“  

APA.az; 
REPORT.az 

Dujos; Energetika; 
Diversifikacija; ES; 

Karas; 

07-08 

Netoli GR miesto Komotini buvo iškilmingai atidaryta GR ir BG jungtis (IGB) – 
dujotiekio infrastruktūra, leidžianti transportuoti AZ dujas į BG. Atidaryme 
dalyvavo GR ir BG ministrai pirmininkai, iš AZ pusės – energetikos ministras P. 
Šahbazov, pasak kurio, iš viso per pirmąjį 2022 m. pusmetį į Europą 
eksportuota 5,4 mlrd. m3 AZ dujų.  

DAY.az; 
TREND.az 

Dujos; 
NaujaInfrastruktūra; 

Srautai; ES; 

07-13 Serbija derasi su AZ dėl dujų pirkimo kitiems metams.  REPORT.az Dujos; 
KitiRinkosDalyviai 

07-20 

TM išlieka didžiausiu dujų tiekėju Kinijai. TM per 2022 m. I pusmetį Kinijai 
patiekė dujų už 4,51 mlrd.USD (1.5 daugiau lyginant su praėjusiu laikotarpiu), 
Rusijai atitinkamai už 1,65 mlrd.usd (2.9 karto augimas), Myanmarui – už 616 
mln.USD (-12% ), Kazachstanui – už 531mln.USD (-8.8%) ir Uzbekistanui – už 
404 mln.USD (2,2 karto augimas). 

 
TM;  

Energetika; Dujos; 
PotencialiGalimybė 

diversifikacijai; 

 Dujų/naftos/chemijos pramonė   

07-13 „Geresnės kokybės“ benzino - AI-95 ir AI-98 – kaina pakilo nuo ankstesnių APA.az 
PotencialiGalimybė 

Eksportuoti; 
Statistika; Kuras; 

https://report.az/en/foreign-politics/bayramov-varhelyi-discuss-situation-in-south-caucasus/
https://report.az/en/foreign-politics/bayramov-varhelyi-discuss-situation-in-south-caucasus/
https://apa.az/en/foreign-policy/azerbaijan-and-europe-discussed-expansion-of-the-southern-gas-corridor-381064
https://apa.az/en/foreign-policy/azerbaijan-and-europe-discussed-expansion-of-the-southern-gas-corridor-381064
https://report.az/en/energy/socar-discusses-expansion-of-tanap-and-tap-with-eu/
https://report.az/en/energy/socar-discusses-expansion-of-tanap-and-tap-with-eu/
https://report.az/en/energy/parviz-shahbazov-electricity-production-in-azerbaijan-up-by-over-2/
https://report.az/en/energy/parviz-shahbazov-electricity-production-in-azerbaijan-up-by-over-2/
https://en.trend.az/business/3618008.html
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijan-iran-discuss-implementation-of-joint-energy-projects-380236
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijans-deputy-pm-discussed-construction-of-hpss-on-araz-with-irans-ministry-of-energy-380245
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijans-deputy-pm-discussed-construction-of-hpss-on-araz-with-irans-ministry-of-energy-380245
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijan-iran-discuss-implementation-of-joint-energy-projects-380236
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijan-iran-discuss-implementation-of-joint-energy-projects-380236
https://report.az/en/domestic-politics/rovshan-najaf-appointed-president-of-socar/
https://en.trend.az/business/energy/3622474.html
https://en.trend.az/business/energy/3622474.html
https://en.trend.az/business/energy/3622474.html
https://report.az/en/foreign-politics/european-commission-chief-visiting-azerbaijan/
https://apa.az/en/energy-and-industry/von-der-leyen-our-goal-is-to-double-gas-delivery-from-azerbaijan-to-eu-in-few-years-381033
https://report.az/en/energy/azerbaijan-eu-sign-agreement-to-increase-gas-supplies/
https://report.az/en/energy/azerbaijan-eu-sign-agreement-to-increase-gas-supplies/
https://report.az/en/domestic-politics/president-ilham-aliyev-president-of-european-commission-made-press-statements/
https://report.az/en/domestic-politics/president-ilham-aliyev-president-of-european-commission-made-press-statements/
https://news.day.az/economy/1477516.html
https://en.trend.az/business/energy/3619328.html
https://en.trend.az/business/energy/3619328.html
https://report.az/en/energy/serbia-in-talks-with-azerbaijan-to-buy-gas-for-next-year/
https://apa.az/en/energy-and-industry/ai-98-brand-gasoline-price-also-changed-in-azerbaijan-380650
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1,60 AZN iki 2,00AZN ir nuo 1,90 iki 2,30 manatų atitinkamai. Aiškinama, kad 
tokie pokyčiai susiję su kainomis pasaulinėje rinkoje, nes AZ importuoja šių 
rūšių benziną(!). 

Energetika;  

07-13 

TM ir JAE pasirašė keletą didelių investicinių projektų sutarčių – JAE finansuotų 
dujų chemijos gamyklos statybą (175 mln.USD), trašų gamybos kompleksą (18 
mln.USD), oro uosto ir saulės bei vėjo elektrinių statybas (100 mln.USD). 

 
TM;  

ChemijosPraonė; 
KitiRinkosDalyviai; 

PotencialūsPartneriai; 

 „Žalioji“ ekonomika   

07-07 

Pasak Tarptautinės finansų korporacijos IFC vadovės P.Kaukazo regionui Ivanos 
Fernandes Duarte, IFC ir toliau teiks paramą AZ pereinant prie žaliosios 
ekonomikos - bendradarbiaujant su AZ daugiausia dėmesio skiriama klimato 
kaitai, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, įskaitant saulės energiją, jūros ir 
sausumos vėjo energiją. 

TREND.az 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti; 
ŽaliojiEkonomika; 
Energetika; IFI; 

07-31 

Patvirtintas „Žaliosios energijos“ zonos įkūrimo išlaisvintose Azerbaidžano 
Respublikos teritorijose 2022–2026 m. priemonių planas. Pakeitus įstatymą 
„Dėl Azerbaidžano Respublikos valstybės biudžeto 2022 metams“, išlaisvintoms 
teritorijoms atstatyti ir atkurti papildomai buvo skirta 470 mln. manatų. 

ECONOMY. 
gov.az 

PotencialiGalimybėDa
lyvauti; 

ŽaliojiEkonomika;  

 Gynybos ir saugos pramonė   

07-31 

Skelbiama apie ir kviečiama dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksiančiose parodose: 
Securex (saugos, įskaitant kibernetinį saugiumą) bei AZ gynybos pramonės 
ministerijos globojamoje gynybos parodoje ADEX. 

ADEX.az; 
MDI.gov.az 

DefIndustry; 
PotencialiGalimybėDa

lyvauti; Kontaktai; 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
  

 Bankininkystė, FinTech   

07-25 

2022 m. pirmąjį pusmetį negrynųjų pinigų operacijų mokėjimo kortelėmis AZ, 
palyginti su praėjusiais metais, išaugo 2,2 karto ir sudarė 9,9 mlrd. manatų 
(5,8 mlrd. USD). 

REPORT.az 
ICT; PayTech; 

Banking; Potenciali 
GalimybėDalyvauti; 

07-05 AZ ir PL aptarė bendradarbiavimo bankų sektoriuje galimybes.  BankTech; 
KitiRikosDalyviai; 

07-04 

AZ Centrinio banko pirmininkas T. Kazimov susitiko su Šveicarijos 
Federalinės Tarybos nariu G.Parmelin, su kuriuo aptarė ekonominį 
bendradarbiavimą, SECO veiklą AZ, CB ir SECO bendradarbiavimo plėtrą. 

REPORT.az 
PayTech; 

BankTech;KitiRinkos
Dalyviai; 

 Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech   

07-26 
AZ prezidentas I. Alijevas pasirašė įsakymą dėl elektroninės sistemos prekių 
kilmės sertifikavimui taikymo tarp AZ ir RU vyriausybių patvirtinimo. 

REPORT.az Karas; Logistika; ITl; 
IICT; 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.   

07-31 

Verslumo plėtros fondas palaiko verslo atsisatrymą po pandemijos ir verslo 
veiklą atgautose teritorijose. Per 2022 m. I pusm. Fondas suteikė 1384 
verslininkams paskolas už 53,9 mln. AZN. Pandemijos paveiktose teritorijose 
veikiantiems verslininkams subsidijuojama 1 mlrd. AZN paskolų portfelio 
palūkanų suma. 

ECONOMY.go
v.az 

ŽinotinaIeškantKonta
ktų; 

 Farmacijos pramonė, medicinos verslas   

07-27 

Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko susitikimas su Egypto URM pareigūnais, 
kurio metu buvo patariamas bendradarbiavimas farmacijos ir medicinos srityje, 
ruošiamasi pasirašyti supratimo memorandumą farmaceutikos srityje 

CALIBER.az 
KitiDalyviaiRinkoje; 

ViešinamasInteresas 

* -Jei kategorijoje (tags) „TM“ nėra , t.y. Turkmeėnistanas, tai ta eilutė - apie Azerbaidžaną. 
Naudojami sutrumpinimai: LT – Lietuva, AZ - Azerbaidžanas, TM- Turkmėnistanas, TR-Turkija; GE-Sakartvelas, AM – Armėnija, RU-Rusija, CN-Kinija; 
ES - Europos Sąjunga, EK - Europos Sąjungos Komisija; NVS – Nepriklausomų Valstybių Sąjunga;  
d.v.-darbo vieta; d.u. – darbo užmokestis; ž.ū. – žemės ūkis; BVP – bendrasis vidaus produktas, MVĮ – mažos  ir vidutinės įmonės; URM – užsienio reikalų ministerija. 
IFI – International Finaltial Institutions; IICT – innformacinių technologijų ir telekomunkicijų srytis; 

 

Sumas, nurodytas manatais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 1,75AZN,  
kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

 
Rengė  ambasados Azerbaidžane ministras patarėjas Viktoras DAGILIS, viktoras.dagilis@urm.lt. 
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https://report.az/en/finance/azerbaijan-poland-mull-future-directions-of-cooperation-in-banking-sector/
https://report.az/en/finance/azerbaijan-switzerland-mull-economic-cooperation/
https://report.az/en/finance/azerbaijan-switzerland-mull-economic-cooperation/
https://report.az/en/foreign-politics/new-protocol-between-azerbaijan-and-russia-enters-into-force/
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